
jellemét is átformálják, amelyet azonban
itt már kevésbé hitelesen képes közvetí-
teni, s így nem tud igazán partnerévé válni
az előadás talán legautentikusabb pil-
lanatait megteremtő, Szasa édesanyját
alakító Barta Máriának.

A viszonylag egyenletes színvonalú
csapatmunkából kiemelésre érdemes még
Kovács Zsolt alakítása. Rjazanov
szerepében igen érzékenyen ragadta meg e
szerencsétlen és végeredményben jóin-
dulatú technokrata ellentmondásos jelle-
mét, akinek görcsös teljesíteni akarásában
benne van későbbi tragédiája is. Nem
szükséges kimondani: sorsa előre tudható.

Balázsovits Lajos sok, jellegét tekintve
különböző szerepet tudhatott már magá-
énak, Sztálin feltehetően mégis külön he-
lyet kap ebben a sorban. A rendezésnek az
érdeme, hogy nem akarja mindenáron
sátánivá tenni, alkatát csak a valóságtól
elszakadt rideg racionalitás tárgyszerűsé-
gével ruházza föl, mely az alakításban
azonban néha kissé harsánnyá sikerült.

Az előadás egészét érintve, alapjaiban
vitatható két momentum. Az egyik: a da-
rabban olykor-olykor feltűnő kisfiú sze-
repe. Sztálin legtöbbször e fürtös fejecs-
kének magyaráz, aki a döntő pillanatban
újra és újra előtérbe lép, hogy a végén
egyenesen egy trezorból (!) kiugorva,
végső szentenciát tartalmazó papírokat
osztogasson szét a szereplők között. Lehet,
hogy e fiúcska a felnövekvő nemzedék
szimbóluma, lehet, hogy a tisztaságé,
lehet, hogy csak az ifjú Szasa Pankratov,
sőt az is lehet, hogy olyan szimbólum,
amelyet nem kell megfejteni. Sommásan
azonban annyit mondhatunk róla: szere-
peltetése dramaturgiailag felesleges, az
előadás szempontjából pedig csak teher-
tétel, s az egyébként kedves kisfiú játéká-
hoz illően jellemezve: gyermeteg.

Ugyanilyen problematikus az előadás
zárójelenete, ahol a nézőnek az a benyo-
mása támad, hogy a darabnak többször is
vége van. Sztálin megdicsőül, Sztálin fe-
jére olvassák vétkeit. Sztálint eléri meg-
érdemelt végzete. A rendező koncepció-ja
tiszteletre méltó, ám mindenképp vi-
tatható, hisz Jevtusenko szavaival élve:
még „köztünk jár Sztálin maradék csapa-
ta". A megvalósítás azonban ezt a gondo-
latot enyhén szólva didaktikussá teszi:
Sztálint a tömegek „kiszorítósdi játékban"
agyonnyomják; Sztálin megszűnik létezni,
s ahogy a végén felhangzó rockosított
Örömóda szövege mondja: mindenki
testvér lesz e földön. Magunkban szinte
már halljuk is a történelmi tanmesét, s a
nép mefisztói tort ül a késői büntetést
elnyert zsarnok hullája fölött.

Az előadás egészéről (a rendezéstől a

színészi munkáig) azonban összegezve
megállapítható, hogy e hiátusok ellenére is
reményekre jogosító színházi est jött létre,
amelynek kapcsán - parafrazálva a néhai
„Kaisernek" állítólag a szegedi ár-víz után
elmondott szavait - bizakodhatunk, hogy
Szegeden színház nem volt, hanem (talán)
lesz.
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Barta Mária (Mama)

STUBER ANDREA

A széteső egész

A Sirály Győrben

A Sirály-bemutatók gyakran hitvallások.
Az volt már az első, a Sztanyiszlavszkij és
Nyemirovics-Dancsenko által rendezett
1898-as előadás is. A moszkvai Művész
Színház e Csehov-művel üzent hadat a
„nagypapa színházának" és mindennemű
konvenciónak. Azóta is számos olyan Si-
rály-előadást jegyzett fel a színháztörté-
neti krónika - a magyar is -, melyben az
alkotók színházeszményükről, stíluside-
áljukról, művészi felfogásukról vallottak.
Hiszen a darab kapcsán - Arkagyina és
Trigorin, illetve Nyina és Trepljov kvali-
tásainak minősítésével - személyes véle-
mény mondható a „régi" és az „új" vi-
szonyáról, kijelölhető a követendő és az
elvetendő.

Az Illés István rendezte győri Sirály nem
ilyen nagyigényű vállalkozás, ám fö-
löttébb rokonszenves produkció. Az a
nagyon érezhető szeretet, tisztelet és alá-
zat teszi rendkívül megnyerővé, amellyel a
rendező közvetíti Csehov művét. Bizo-
nyos jó szemű és vájt fülű olvasók, akik
jól ismerik a színibírálatok gyakran eufe-
mizáló nyelvezetét, az alázat és tisztelet
szavak láttán most talán arra gyanakod-
nak, hogy Illés István csupán felmondatta
a színpadon Csehov szövegét, de maga
nem gondolt róla semmit. Szó sincs erről.
Illés felkészülten, átgondoltan, alapos és
részletes elképzelésekkel vitte színre a
darabot. S valami megható, elfogult áhí-
tattal Csehov iránt. A rendező szinte ki-
néz csillogó szemekkel az előadás mögül,
s azt kiáltja szívből jövő örömmel és lel-
kesültséggel: „Ugye, milyen nagyszerű a
Sirály? Es ugye, milyen csodálatos Cse-
hov?"

S ha nem lettem volna már korábban is
meggyőződve erről, az előadás láttán ak-
kor is egyetértenék vele. Mert magával
ragadó a produkció és a látvány szépsége.
Meglehet, konzervatív ízlésre vall, de en-
gem levesz a lábamról egy gyönyörű,
élethű díszlet. Márpedig Szegő György
színpadképe illúziókeltő, mint ahogyan
Jánoskuti Márta jelmezei is azok. A szín-
padon bodrozódik a tó, vízinövények is
belepik itt-ott, a pallón járkálók olykor
egy korhadtabb, lifegő deszkára lépnek, s
ilyenkor vizes lesz a cipőjük. (Ezek a
szándékolt gikszerek a legjobb pillana-
tokban történnek.) A tavat nádas veszi
körül, hátrább nyírfák, ameddig a szem
ellát. Mély a győri színpad, ennek kö-



szönhetően Nyina soha nem látottan
messziről, ritka szépen érkezhet. Igaz, a
kerti kép után szinte arcul ütő csalódás a
negyedik felvonás díszlete, melyben sötét
váz imitál üvegfalakat, jelezvén, hogy a
házon belül vagyunk. Csakhogy e csodá-
latos park közepén aligha állhat ilyen oda
nem illő - mondjuk ki kereken: ronda -
ház.

A rendezés mindenesetre szép, igé-
nyes, nagy ívű. Es átfogó, teljességet
nyújtó is lenne, ha a színészi munka nem
keltene hiányérzetet. A rendezőnek a da

rab iránti vonzalma az előadás egészét át-
melegíti ugyan, de ahogy ez a „szerelem"
a színészekben szétsugárzik, el is aprózó-
dik rögtön. Az alakítások többsége szám-
talan szép megoldásból, finom ötletből
áll össze, pontosabban ezekre esik szét.
Jelenetenként jeleskednek a színészek.
Tanúi lehetünk sok nagyszerű gesztus-
nak, eltalált arcjátéknak, megkapó hang-
súlynak. Tetten érhetjük egy-egy érzés
pontos kifejezését, a szituációk, a szöveg
és a szövegalatti gondos értelmezését.
Ám az éles, kitűnő villanások mindig az

éppen adott helyzetben születnek meg és
halnak el, s jelenetről jelenetre nem ér-
nek egymásba. Remek részteljesítmé-
nyekre szabdalódnak, de ívükben nem
elég átgondoltak és egységesek az alakí-
tások. S mivel önmagukban sem kohe-
rensek, természetesen az összképből, az
együttesből is hiányzik a kohéziós erő. A
legtöbben nüanszíroznak, szerteszét
ábrázolják a saját figurájukat, amitől az
előadás - a cselekmény vonalán túl -
képtelen bármilyen irányban haladni. Ez
a kettősség - a részletek precíz kidolgo-
zása és a globális jellemkép elmaszatolá-
sa - jellemzi szinte valamennyi szereplő
játékát, ilyenformán az egész előadást.
Ezért az alábbiakban a színészi produkci-
ókról lesz szó.

A címszereplőre nem lehet panasz. A
friss diplomás Csomor Csillát teljes
joggal várta Nyina szerepe Győrben.
Testhezálló feladatot kapott, hiszen csupa
fiatalos báj, bimbózó nőiesség, viharos
lendület. Zarecsnaja-alakításának két ré-
sze, illetve rétege van. Az elsőben a lány
színésznősége alakul-formálódik, a má-
sodikban az embersége. Csomor Csilla
Nyinája úgy érkezik - a szövegből joggal
következtetve: lovaglóruhában - a szél-
csendes tópartra, mint egy kisebbfajta
tornádó. Üdítő jelenség ez a Nyina: fi-
gyelni kezdjük, hamar rájövünk, hogy
nem sorolható az egyszerű mezei virág tí-
pusú nők közé. Azt még nem tudjuk,
hogy színésznőnek tehetséges lesz-e, de
nőnek biztosan az. Pillanatig sem hagy
kétséget afelől, hogy a Trepljovval való -
nem tudni, meddig eljutott - kapcsolata
eszköz csupán. Ugródeszka, melyről el-
rugaszkodva esetleg Trigorin karjában
landolhat. Eldöntötte: a befutott író biz-
tosabb egzisztencia, megfelelőbb poten-
tát, minta reményekre is alig jogosító fia-
talember. Nyina tehát csupán kelletlenül
eltűri Trepljov rajongását, de az első
perctől kezdve Trigorint veszi célba. Ne-
ki játssza Trepljov darabját, amellyel
semmi más mondanivalója nincs, mint
hogy „szép vagyok, fiatal és tehetséges".
Csomor Csilla úgy adja elő ezt a sátáni
monológot, hogy hatalmas distanciát te-
remt Nyina és a szöveg között. A lány lát-
hatólag egy szót sem ért Trepljov sötét
gondolataiból, semmi köze a szerző apo-
kaliptikus látomásához. A szöveg számá-
ra csak ürügy ahhoz, hogy szerepeljen, s
egy-két szellemes, illusztráló mozdulattal
jelezze, lenne tehetsége és fantáziája en-
nél „értelmesebb" szerep eljátszásához is.
A célját mindenesetre így is elérte -
Trigorin felfigyelt rá. Kezdetét veheti a
hódítás. Csomor Nyinája tudja, hogy hat
a kiszemelt férfira. S remekel a színésznő,
amikor végre kettesben maradnak. Egy-

Csehov: Sirály (győri Kisfaludy Színház). Arkagyina: Baranyai Ibolya és Zarecsnaja: Csomor Csilla



szerre látjuk Nyina szerepjátszását és való
lényét. Csomor Csilla alakításának leg-
szebb erénye, hogy mindaddig ábrázolja
ezt a kétarcúságot, míg Nyina a negyedik
felvonásban egyarcúvá nem válik.

Egyelőre ott tartunk, hogy a lány szí-
nészkedik Trigorin előtt. Hízeleg, azon
buzgólkodik, hogy okosakat mondjon.
Úgy „interjúvolja" az írót, mint egy fel-
készült riporter, aki előre megfogalmazta a
kérdéseit. Csupa rafinált tetszeni vágyás.
Csak látszólag naiv és könnyed, kedves
csacsogása közben feszült igyekezettel
válogat a lehetséges pózok között. Es jól
választ. Elragadó például abban a
pillanatban, amikor Trigorin lendülete-
sen leül, s nincs ott még egy karosszék,
melyre ő is letelepedhetne. Egy másod-
percig zavar látszik Nyina arcán - talán
még idetévedt szégyenkezés is a férfi ud-
variatlansága miatt -, aztán elszánt vi-
dámsággal, „Mi, bohémek!" - arckifeje-
zéssel leül a földre. Női ravaszság és
konspirációs készség nyilvánul meg ab-
ban is, ahogy leplezi flörtjét, s a közelgő
léptek zajára a távolba mutogat, mintha
legalábbis a naplementéről beszélgetett
volna Trigorinnal. Ügyes lány. Az első
perctől kezdve tudja, mit akar, s hogyan
fogja elérni. Fokozatos rámenősséggel. S
még nagyon az elején, a leplezett, mér-
téktartó csábítás stádiumában van egy ki-
törően őszinte pillanata. Trigorinnal ül-
nek cseverészve, mikor kintről behallat-
szik Arkagyina hívó szava. Borisz! - ki-
áltja az asszony, s a hangra Nyina önkén-
telen mozdulattal maga felé rántja a férfi
kezét. Ebben a hirtelen annexióban a lány
minden kétségbeesett és követelőző
vágyakozása benne rejlik. Még a vesztés
majdani tragédiája is.

Nyina a céltudatos magakelletés elle-
nére sem rosszféle nő. Ösztönösen keresi
a lehetőségeit, kiforratlanul, pezsgő fia-
talsággal, természetesen törtet. Trepljov-
hoz nem vonzódik, de azért az mégsem
alakoskodás, hogy aggódik a fiú életéért,
amikor az a tóba ugrik, a lelőtt sirályt ki-
halászandó. S nem álca és képmutatás a
mosoly és ragyogás sem, amellyel a lány
Trigorint elkápráztatja. Hiszen virággal
kedveskedik Dorn doktornak (Áts Gyula),
s beleszeret Szorin (Patassy Tibor) is.
Egyszerűen muszáj mindenkit meghódí-
tania. Ilyen. Legalábbis addig, amíg fehér
szárnyú, boldog, szabad madár. Sirály.

A negyedik felvonásban egy befejezett,
keserűségre ítélt nő tér vissza. Nyina
számára ez a jelenet már nem szerep és
póz - legfeljebb egy megható, elhaló han-
gú hazugság erejéig, miszerint a kocsija
kint várja. A színjátékkorszak elmúlt, egy
végsőkig letisztult ember áll előttünk.
Akiből minden kétséget kizáróan szí

nésznő, sőt jó színésznő lett. Hiszen most
újra előadja Trepljov egykori darabját, s
már nem dilettáns módon, és (még?) nem
profin. A megszenvedettség kínjával,
megrendítő őszinteséggel, drámai erővel
mondja. Nyina és Csomor Csilla tehetsé-
gének egyértelmű bizonyítékaként.

Csomor Csilla gazdag Zarecsnaja-ala-
kításának ellenpólusa az előadásban
Trepljov megformálása. Sajnos abban az
értelemben, hogy Lamanda László játéka a
legkevésbé meggyőző. Lamanda meg-
nyerő fellépésű Trepljov, aki túl életreva

lónak látszik ahhoz, hogy ne találja meg a
helyét. Gyanítható: a színházból volta-
képp a színészet vonzza - oly áhítattal
említi apját, aki híres színész volt. Megle-
het, titkolt vágya, hogy a világot jelentő
deszkákra lépjen. (Talán ezért bújik el
éppen a színpadon, amikor a balul elsült
bemutató után elszökik a vendégek elől.)
Írói tehetségének léte, nemléte vagy mi-
benléte nem foglalkoztatja elég mélyen.
Ezzel Lamanda elveszi az élét annak a
kérdésnek, melynek negyedik felvonás-
beli megválaszolása Trepljovot az öngyil-
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kossághoz vezeti. De ha feltesszük, hogy
az írás kezdetben még nem cél Trepljov
számára, csak eszköz - ezzel elszegénye-
dik a darab fontos motívuma, a régi és az
új művészet összecsapása -, akkor a sze-
relmi indíttatásnak kell igen erősnek len-
nie. Ez esetben Trepljov csupán azért áll
elő színpadi művel, hogy ennek kapcsán
és ürügyén Nyinával lehessen együtt. La-
manda alakítása ebbe az irányba mutat
akkor, amikor Trepljovja oda sem figyel
Dorn dicsérő szavaira, meg se hallgatja a
doktor kedvező véleményét a darabról,
hanem közbevágva, Nyina holléte felől
érdeklődik. Úgy tetszik tehát, hogy a fia-
talember legfeljebb imponálni akar Nyi-
nának a színműszerzéssel. Csakhogy La-
manda a lány iránt érzett szerelmet sem
nyomatékosítja kellőképpen a negyedik
felvonásban. Amikor Dorn Nyina sorsát
firtatja, ő olyan mosolygós közömbösség-
gel beszéli el, mintha csupán kedves is-
merősről lenne szó. Sem nyugtalanságot
nem sejtet (pedig szövege szerint érzi,
hogy ma még történik valami), sem fel-
dúltságot nem mutat Nyina emlegetése
kapcsán. (Holott a jelenet többi szereplője
eljátssza, hogy az elmúlt két évben itt
Nyinát aligha volt szabad szóba hozni.)
Lamanda tehát közönyösnek mutatkozik
mind a saját írói minőségével, mind sze-
relmével szemben, s ezzel hitelteleníti
azt, hogy Trepljov a végén főbe lövi ma-
gát.

Baranyai Ibolya Arkagyina személyi-
ségét a figura színésznősége mögé bújtat-
ja, de magát a szerepjátszást csak elvétve
mutatja meg. Baranyai akkor van elemé-
ben, amikor Arkagyina is: ha közönség
előtt „léphet fel", s nem csupán az őt túl
jól ismerő rokonok és barátok körében
szerepel. Legemlékezetesebb jelenete az,
amikor elutazását megelőzően elköszön a
ház személyzetétől. Először megcsipkedi
arcát, és megharapdálja ajkát, így,
„sminkben" lép színre a szolgálóhad előtt,
majd teátrálisan elbúcsúzik tőlük.

Oroszul beszél velük, mint ahogy itt a da-
rab minden szereplője oroszul szól az oly-
kor-olykor felbukkanó egyszerű embe-
rekhez, szolgálókhoz, muzsikokhoz. Ez a
rendezői ötlet a darab folyamán igazolja
önmagát, mind meggyőzőbbé válik. Azt
érzékelteti, hogy e csöndes-bús, melan-
kolikus, csupa szerelem és szeretetlenség
világ mögött ott van egy másik. A díszlet
meghosszabbításában nyomorúságos kis
viskók állhatnának, melyekben más em-
berek élnek, más gondokkal, más drá-
mákkal. (Más drámaírók hőseiként.)
A tópartiak még csak közös nyelvet sem
beszélnek velük. Arkagyina mézesmázos
hangon azt mondja nekik: máji dárágije,

aztán mikor elfordul tőlük, gyorsan be-
fogja az orrát.

Baranyai Ibolya másik nagy, színjátszós
jelenete az, melyben az őt elhagyni
készülő Trigorint szerzi vissza. Jó ritmu-
sú, rendezőileg ügyesen és szellemesen
megkomponált akció ez. Par excellence
roham, ugyanis Trigorin az őrtoronyszerű
vadászlesre (?), egy magas fatákolmányra
szalad fel az asszony elől, aki addig
üldözi-kergeti, míg az meg nem adja
magát. Mit tehetne egyebet a férfi? Hi-
szen a jelenet drámai fokozása érdeké-
ben a nő talán arra is képes lenne, hogy
levesse magát a toronyka magasából. Tri-
gorin tehát beadja a derekát, s Baranyai
túl könnyen vált át, túlságosan látványo-
san éli meg a diadalt. Ettől a győzelme
válik kissé olcsóvá.

Papp János Trigorinját nézve az látszik
megfejthetetlennek, hogy ez az író hogy
kerül ide egyáltalán. Papp kívülállással
operál, így nem tudni, mi köti akár a tár-
sasághoz, akár Arkagyinához. Az asz-
szony szemmel láthatólag nem érdekli, a
körülötte zajló életben pedig mintha nem
kívánna részt venni. Ez a magányos, ön-
tudatos tartás azonban ellentmond annak
a gyöngeségnek, amivel megadja magát
Arkagyina ostromának. Érthető lenne ez,
ha Trigorint Nyina vonzalma sem
érintené mélyen, de a fiatal lány iránti
fellángolást mégiscsak hitelesíti Papp.
Sőt talán nem is csupán unalmában ke-
veredett ebbe a szerelmi históriába, ha-
nem szíve hangos felszólítására. (Ugyanis
nem mondja el azt a fontos és szimbolikus
mondatot, amit egy kis elbeszélés témá-
jaként kellene Nyinával tudatnia: „Egy tó
partján gyermekkora óta ott él egy fiatal
lány, olyan, mint maga: szereti a tavat,
akár a sirály, és boldog és szabad, akár a
sirály. De véletlenül jött egy ember, meg-
látta, és unalmában elpusztította, mint ezt a
sirályt." Ez a tétel hogyan maradhatott
ki?! Milyen megfontolásból? Hacsak nem
véletlen, alkalmi feledékenységből az
általam látott előadáson?!)

Nyakó Juli annak rendje s módja szerint
fekete ruhás, kiszáradt, megkérgesedett
Mása. A tehetetlenségből eredő általános
gyűlölködésből építi fel a figurát, néha
sajnos olyan színészi eszközök fel-
használásával, amiket ő maga koptatott
már el. (Például ahogy ültében előre-hát-
ra billegteti a felsőtestét.) Íve azért nincs
az alakításának, mert a színésznő nem ér-
zékelteti a különbséget, aminek lennie
kell az első három felvonás s a negyedik
Másája között. Az elején Mása üldözi
szerelmével Trepljovot, ezenközben
mindegyre elutasítja a kezére pályázó
Medvegyenkót. A lányban bizonyára pis-
lákol valamiféle remény, hogy bálványa

egyszer majd talán észreveszi őt. Amikor
Medvegyenko feleségeként el-hagyta a
házat, az illúziókkal le kellett számolnia.
Ettől kezdve egy mindörökre reménytelen
szerelem az osztályrésze. Nyakó már az
első pillanatban is az esélytelenség
agresszív dühét játssza (egyéb-ként olyan,
jól eltalált ötletekkel, mint például:
beletüsszent Medvegyenko szerelmi
vallomásának kellős közepébe), így
utálkozásának feszültsége monotóniává
lanyhul.

Maszlay István Medvegyenko-alakítá-
sának az a baja, hogy a színész túl értéke-
sen figyel. Egy fokkal túljátssza a tanító
ugrásra és reagálásra kész érdeklődését a
társaság és a társalgás iránt. Az nem vitás,
hogy Medvegyenko odaadóan csügg
mindenki szaván, de hogy meghallaná és
megértené, amit a többiek mondanak, az
legalábbis kétséges. Inkább csak arra
koncentrál, hogy adandó alkalommal
maga is bekapcsolódjék a beszélgetésbe,
s egyszer-egyszer a középpontba kerül-
hessen. Nemigen sikerül neki persze. S
Maszlay ebben az esetlen hajlongásban - a
megalázottságból kinövő nyomorúságos
szerénység ábrázolásában - verhetetlen.
(Szépen elbíbelődött ő már a Víg-
színházban is az örökösen megtiport, sze-
rencsétlen Medvegyenko megformálásá-
val.) Van itt most egy bravúros kis játéka.
Azzal kezdődik, hogy hoz egy széket, s
leteszi Arkagyina mellé. Leülni nem mer
rá, de ott téblábol a közelben, s amikor a
színésznő felkínálja a helyet, ő meglepe-
tésében összedermed. Nem is kérdez,
csak tétován magára bök, hogy valóban őt
invitálta-e maga mellé a háziasszony.
Nem. A felszólítás Trigorinnak szólt. A
kis félreértést észre se vette senki.
Maszlay-Medvegyenko már mozdul is
tovább, de egy zavart mosolyt még meg-
ereszt Polina Andrejevna (Horváth Ibo-
lya) felé. Az arcán kis restelkedés, kis
mentegetőzés, de legfőképpen annak
nyugtázása, hogy „nem történt semmi".
Csak úgy vették most is semmibe, mint
mindig. Voltaképp vele is nyugodtan be-
szélhetnének a többiek oroszul. Volta-
képp mindenki mindenkivel beszélhetne
itt oroszul. Ha már ez jelzi ebben az elő-
adásban a közös nyelv és az egymást
megérteni akarás hiányát.
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